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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt 

worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle 

beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u 

hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel 

andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel één van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel twee laat de onderbouwing 

van de methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar 

heeft gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel drie geeft zicht op de praktijkervaringen 

van de professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel vier geeft inzicht in wat er 

wetenschappelijk bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel  

Het doel van de cursus ‘Op weg naar de Gouden Jaren’ is een bijdrage te leveren aan het 

succesvol ouder worden. Daartoe worden proactieve vaardigheden aangeleerd waarmee de 

zelfredzaamheid van deelnemers wordt vergroot. Het idee is dat hier een preventieve werking 

vanuit gaat. De cursus wil deelnemers vroegtijdig helpen hun mogelijke toekomstige problemen 

onder ogen te zien en hen vaardigheden aanleren waarmee zij voor deze problemen 

oplossingen kunnen bedenken en ze in stabiel gedrag kunnen omzetten. Hierdoor kunnen de 

deelnemers de negatieve gevolgen van het ouder worden minimaliseren en de positieve kansen 

van de derde levensfase optimaal benutten.  

 

Doelgroep 

De cursus richt zich op mensen vanaf de middelbare leeftijd (50 jaar) tot 75 jaar die aan hun 

toekomst willen werken. Dat kunnen zij doen uit eigen interesse en nieuwsgierigheid óf omdat 

ze bezorgd zijn over de manier waarop zij zelf ouder worden. 

 

Aanpak 

De cursus ‘Op weg naar de gouden jaren’ bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur, waarin 

groepsopdrachten en individuele opdrachten worden uitgevoerd. Tijdens de cursus gaat de 

aandacht uit naar hoe deelnemers zich kunnen voorbereiden op positieve en negatieve 

aspecten van het ouder worden, hoe zij waarschuwingssignalen kunnen signaleren en hoe zij 

concrete doelen en een daarbij passend actieplan op kunnen stellen. In de laatste sessie staat 

terugkoppeling van ervaringen en behaalde resultaten centraal. Aan de cursussen, die door een 

speciaal opgeleide trainer worden geleid, kunnen maximaal 10 deelnemers meedoen. 

 

Materiaal 

Er is een handleiding voor de trainers/ cursusleiders. Deze handleiding is alleen beschikbaar 

voor mensen die een tweedaagse opleiding tot trainer hebben afgerond: 

Op weg naar de Gouden Jaren. Handboek voor trainers, geschreven door Christina Bode, 

Universiteit Utrecht & Centrum voor Ouderenonderzoek, uitgegeven in 2007 door de Vrije 

Universiteit Amsterdam. 

 

Naast de handleiding is ook een zelfhulpboek beschikbaar:  

Succesvol Ouder Worden, geschreven door Ad Bergsma, Christina Bode, Maaike Pouwels en 

Denise Ridder, uitgegeven in 2008 door Boom Hulpboek in Amsterdam.  

De inhoud van het zelfhulpboek is gebaseerd op de inhoud van de cursus. Aan het zelfhulpboek 

zijn, ten opzichte van de handleiding, een inleiding en citaten van ‘medecursisten’ toegevoegd. 

De tekst is daarnaast zo aangepast dat het boek voor iedereen makkelijk leest en mensen 

zelfstandig met de methode aan de slag kunnen (of indien gewenst met ondersteuning van een 

sociale professional).  
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Ontwikkelaar 

Christina Bode, Universiteit Twente, in samenwerking met Denise de Ridder, Universiteit 

Utrecht  

 

Contactpersoon:  

Christina Bode 

Universiteit Twente Faculteit GW 

Postbus 217 

7500 AE Enschede 

 (053) 489 60 44 

c.bode@utwente.nl 

http://www.gw.utwente.nl/pcgr/mw/bode/ 

 

2. Onderbouwing  

 

Eén van de belangrijkste theoretische paradigma’s als het om succesvol ouder worden gaat, is 

de Selectie Optimalisatie met Compensatie (SOC) theorie uit 1997 van Baltes (Bode et al. 

2007). In het kort word je volgens deze theorie succesvol ouder als je de volgende 

mechanismen op elkaar afstemt: je bewust op minder gebieden concentreren, deze goed 

onderhouden en naar je eigen wensen inrichten en zo nodig andere oplossingen zoeken als iets 

echt niet meer wil lukken. Hierdoor kunnen mensen de verhouding tussen winst en verlies 

optimaliseren. Deze afstemming vereist echter wel dat mensen naar de toekomst kijken en 

anticiperen op mogelijke veranderingen. De cursus ‘Op weg naar de gouden jaren’ leert ouder 

wordende mensen de hiervoor benodigde vaardigheden aan. De inhoud van de cursus is 

gebaseerd op de proactieve coping theorie zoals die in 1997 door Aspinwall en Taylor (Bode et 

al. 2007) is ontwikkeld. De kern van proactive coping is het (h)erkennen en vermijden van 

toekomstige dreigingen alsook het actief vorm geven aan positieve (toekomstgerichte) doelen.   

 

3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

De methode wordt het meest aangeboden door brede zorginstellingen en brede 

welzijnsinstellingen. Daarnaast bieden ook instellingen als Volksuniversiteiten, centra voor 

volwasseneneducatie, Stichtingen Welzijn Ouderen en vrijwilligerscentrales de cursus aan. De 

cursus wordt door heel het land aangeboden. Het algemene oordeel van de deelnemers over 

de methode is goed (Bode, Ridder & Bensing 2006). Een duidelijke meerderheid van de 

cursisten ervaart het programma als eenvoudig. Mannen vinden de cursus echter minder 

eenvoudig dan vrouwen. De techniek van mentale simulatie, ter ondersteuning van het 

formuleren van doelen en bijpassende acties, blijken vrouwen gemakkelijker toe te kunnen 

passen dan mannen. Het bestaande onderzoek heeft zich niet gericht op het inventariseren van 

de praktijkervaringen van de professionals. 

 

4. Effectonderzoek  

 

Naar de effectiviteit van de interventie is een experimenteel onderzoek met follow-up verricht 

(Bode et al. 2007). De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de cursus effectief is: hij 

levert een substantiële bijdrage aan het verbeteren van proactieve coping competenties, die 
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aan de basis liggen van toekomstgericht zelfmanagement (in de midden en late 

volwassenheid). De stabiliteit van de effecten van de interventie wordt ondersteund door het 

behoud van deze effecten drie maanden na afloop van het programma.  

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

� Stimuleren om over de eigen toekomst na te denken. 

� Proactive coping: het (h)erkennen en vermijden van toekomstige dreigingen in combinatie 

met het actief vorm geven aan positieve (toekomstgerichte) doelen. 

� De combinatie van groepsbijeenkomsten en een individueel traject. 

� De focus op het stellen van concrete individuele doelen en dat omzetten in gedrag.  

� In groepsbijeenkomsten herkennen deelnemers zich in elkaars situatie en kunnen zij advies 

en steun aan elkaar geven. 

� Aanleren/verbeteren van praktisch toepasbare vaardigheden. 

� De techniek van mentale simulatie.  

� De techniek van geanticipeerde spijt.    

� Laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het programma. 

� Korte interventie (kost niet veel tijd). 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

Op weg naar de Gouden Jaren. Handboek voor trainers, geschreven door Christina Bode, 

Universiteit Utrecht & Centrum voor Ouderenonderzoek, in 2007 uitgegeven door de Vrije 

Universiteit Amsterdam. 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Zelf het ouder worden vormgeven 

De (gezonde) levensverwachting van senioren is de laatste decennia fors toegenomen. De 

verlengde ouderdomsfase is een relatief nieuw maatschappelijk verschijnsel, waardoor er nog 

weinig passende maatschappelijke rolmodellen bestaan. Iedereen die ouder wordt, moet 

daarom voor zichzelf uitzoeken hoe hij of zij het hoofd biedt aan de veranderingen die bij het 

ouder worden horen op het gebied van gezondheid, werken, sociale relaties en wonen. Soms 

zijn deze veranderingen negatief en houden ze verlies in (slechtere gezondheid, minder sociale 

contacten en minder carrièremogelijkheden), soms zijn de veranderingen positief (meer tijd, 

minder verplichtingen en meer levenservaring). 

Als gevolg van moderniseringsprocessen als individualisering krijgen mensen bovendien meer 

eigen verantwoordelijkheid voor het ouder worden. De keuzemogelijkheden en persoonlijke 

vrijheid zijn sterk toegenomen. Van mensen wordt tegenwoordig verwacht dat zij zelf actief hun 

levensloop vormgeven. Deze ontwikkelingen vragen om een hoog niveau van autonomie, 

zelfsturing en zelfregulerend vermogen. Terwijl er juist aanwijzingen zijn dat mensen met het 

klimmen van de jaren gemiddeld minder geneigd zijn zelf actief het heft in handen te nemen. 

Een proactieve, voorbereidende houding is echter essentieel om het ouder worden succesvol te 

laten verlopen.  

 

Succesvol ouder worden vergt een goede voorbereiding 

Een gebruikelijke manier om naar succesvol ouder worden te kijken, was om de aandacht te 

richten op het loslaten. Ouder worden gaat gepaard met verliezen. Niet alleen neemt de 

lichamelijke gezondheid af, ook werkervaring wordt minder relevant door de steeds sneller 

gaande veranderingen op de werkvloer. Wie 65 wordt, moet de rol op werkvloer meestal 

volledig opgeven. Succesvol ouder worden was in deze visie het langzaam loslaten van rollen 

en ambities en niet het krampachtig vasthouden aan het oude. 

Dit blijkt echter maar één kant van de medaille te zijn. Het loslaten van rollen en ambities heeft 

zijn waarde, maar pakt in de praktijk pas goed uit als daar nieuwe doelen voor in de plaats 

komen. In de wetenschap realiseert men zich steeds beter dat we deze nieuwe doelen niet pas 

moeten stellen als de oude noodgedwongen worden opgegeven. Het is beter om ruim van 

tevoren op veranderingen te anticiperen. Een succesvolle ouderdom is vanuit deze optiek het 

resultaat van een goed geregisseerd leven. De cursus ‘Op weg naar de gouden jaren’ leert 
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ouderen de benodigde vaardigheden aan om zich goed te kunnen voorbereiden op de 

veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt. 

 

 

1.2 Doel van de methode  

 

Het doel van de cursus ‘Op weg naar de Gouden Jaren’ is een bijdrage te leveren aan het 

succesvol ouder worden. Daartoe worden ‘proactieve vaardigheden’ (zie hoofdstuk 2) 

aangeleerd waarmee de zelfredzaamheid van deelnemers wordt vergroot. Het idee is dat hier 

een preventieve werking vanuit gaat. De cursus wil deelnemers vroegtijdig helpen hun 

mogelijke toekomstige problemen onder ogen te zien en hen vaardigheden aanleren waarmee 

zij voor deze problemen oplossingen kunnen bedenken en ze in stabiel gedrag kunnen 

omzetten. Hierdoor kunnen de deelnemers de negatieve gevolgen van het ouder worden 

minimaliseren en de positieve kansen van de derde levensfase optimaal benutten.  

 

De cursus heeft de titel ‘Op weg naar de Gouden Jaren’ gekregen, omdat in de cursus de 

positieve aspecten van het ouder worden naar voren worden gehaald. ‘Op weg naar’ geeft aan 

dat de blik op de toekomst is gericht en het om voorbereiding en planning gaat.  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De cursus richt zich op mensen vanaf de middelbare leeftijd (50 jaar) tot ongeveer 75 jaar die 

aan hun toekomst willen werken. Dat kunnen zij doen uit eigen interesse en nieuwsgierigheid óf 

omdat ze bezorgd zijn over de manier waarop zij zelf ouder worden. De brede leeftijdscategorie 

waarop de interventie zich richt, komt voort uit de aanname van de ontwikkelaar dat 

toekomstgericht gedrag, in de context van het voorbereiden op het ouder worden, zowel voor 

als na de pensionering voordelen oplevert.  

 

De documentatie over de methode bevat geen informatie over hoe rekening gehouden kan 

worden met (etnische) diversiteit binnen de doelgroep en/of bevat daartoe geen specifieke 

maatregelen. 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

De methode is een ‘lichte’ interventie gericht op preventie en is dus niet bedoeld voor mensen 

met milde of zware psychische klachten. Huisartsen kunnen naar deze cursus doorverwijzen als 

cliënten problemen lijken te hebben met het ouder worden. De cursus is echter alleen zinvol, 

wanneer de deelnemer zelf de cursus graag wil volgen en bereid is actief deel te nemen.  
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1.5 Aanpak 

 

De cursus ‘Op weg naar de Gouden Jaren’ bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur, waarin 

groepsopdrachten en individuele opdrachten worden uitgevoerd. Aan de cursussen, die door 

een speciaal opgeleide trainer worden geleid, kunnen maximaal 10 deelnemers meedoen. De 

bijeenkomsten zijn als volgt opgebouwd. 

 

Bijeenkomst 1: Actief voorbereid op de toekomst 

In bijeenkomst 1, ‘Actief voorbereid op de toekomst’, maken de deelnemers eerst kennis met 

elkaar. Daarna volgen verschillende oefeningen met betrekking tot mogelijkheden voor de 

voorbereiding op de derde levensfase in algemene zin en de zelfdiagnose van de deelnemers 

met betrekking tot hun voorbereidingsgedrag tot nu toe. Aan het einde van de eerste 

bijeenkomst krijgen de deelnemers twee huiswerkopdrachten mee voor de volgende 

bijeenkomst. De eerste opdracht is om met behulp van de techniek van ‘geanticipeerde spijt’ 

een persoonlijk doel te formuleren dat als rode draad voor de volgende bijeenkomsten kan 

dienen. Bij de techniek van geanticipeerde spijt staat de volgende vraag centraal: waar heb ik 

over vijf jaar zeker spijt van als ik nu niets doe? In de tweede opdracht staat centraal welke 

waarschuwingssignalen de deelnemer herkent en hoe hij of zij daar mee omgaat.  

  

Bijeenkomst 2: Vroege signalering en doelen formuleren 

In de tweede bijeenkomst, ‘Vroege signalering en doelen formuleren’, leren de deelnemers hun 

persoonlijke waarschuwingssignalen te herkennen. Iedere deelnemer formuleert vervolgens 

een persoonlijk doel waar hij/zij in de cursus aan wil werken. De doelen worden gekozen met 

behulp van de volgende overwegingen: Is het doel concreet? Is het doel (tenminste 

grotendeels) binnen de cursussetting haalbaar? Heeft het met het eigen ouder worden te 

maken? Verder wordt het belang van een goede formulering van doelen besproken.   

 

Bijeenkomst 3: Positieve doelen en actieplannen 

In bijeenkomst 3, ‘Positieve doelen en actieplannen’, stelt iedere deelnemer een actieplan met 

meerdere gedragsalternatieven om zijn/ haar doel te bereiken. Daarna worden de geplande 

gedragingen in de verbeelding nagespeeld om de daadwerkelijke uitvoering te bevorderen 

(techniek van ‘mentale simulatie’). Het huiswerk is het uitproberen van de oplossingen in de 

werkelijkheid.  

 

Bijeenkomst 4: Actieplan en terugkoppeling 

In bijeenkomst 4, ‘Actieplan en terugkoppeling’, wordt uitvoerig ingegaan op hoe de vertaling 

van voornemens naar actie is gelukt. Verder staan terugkoppelingsprocessen en 

evaluatieprocessen centraal. Hierbij wordt naar verschillende aspecten van de voortgang op 

weg naar het persoonlijk doel gekeken. De nadruk ligt op het motivationele en praktische nut 

van feedback. Na de inhoudelijke sluiting eindigt de cursus met een evaluatieronde. 
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1.6 Materiaal  

 

Er is een handleiding voor de trainers/ cursusleiders. Deze handleiding is alleen beschikbaar 

voor mensen die een tweedaagse opleiding tot trainer hebben afgerond: 

 

Op weg naar de Gouden Jaren. Handboek voor trainers, geschreven door Christina Bode, 

Universiteit Utrecht & Centrum voor Ouderenonderzoek, uitgegeven in 2007 door de Vrije 

Universiteit Amsterdam. 

 

Naast de handleiding is ook een zelfhulpboek beschikbaar:  

 

Succesvol Ouder Worden, geschreven door Ad Bergsma, Christina Bode, Maaike Pouwels en 

Denise de Ridder, uitgegeven in 2008 door Boom Hulpboek in Amsterdam.  

De inhoud van het zelfhulpboek is gebaseerd op de inhoud van de cursus. Aan het zelfhulpboek 

zijn, ten opzichte van de handleiding, een inleiding en citaten van ‘medecursisten’ en een 

hoofdstuk met interessante weetjes over goed gezondheidsgedrag in de derde levensfase 

toegevoegd. De tekst is daarnaast zo aangepast dat het boek voor iedereen makkelijk leest en 

mensen zelfstandig met de methode aan de slag kunnen, indien gewenst met ondersteuning 

van een sociale professional.   

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

Van de professional die de cursus leidt worden de volgende vaardigheden verwacht: 

� De cursusleider moet ervaring hebben met het werken met groepen. 

� De cursusleider heeft zelf een positieve benadering van het ouder worden. 

� De trainer moet enige kennis hebben over de verschillende aspecten van het ouder worden 

en de derde levensfase. 

� Het wordt aanbevolen dat de cursusleider in leeftijd niet te veel verschilt van de cursisten. 

De ontwikkelaar raadt aan om trainers van minimaal 45 jaar de cursus te laten geven. 

 

Training 

Voordat een professional de cursus kan geven, dient hij/ zij eerst een tweedaagse training te 

volgen. De ‘train-de-trainer-cursus’ wordt momenteel alleen op aanvraag gegeven. Hiervoor 

kunnen geïnteresseerden contact met de ontwikkelaar opnemen (zie 1.10). 

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking wordt de vierde en laatste bijeenkomst standaard 

afgesloten met een evaluatie. Hiervoor is een evaluatieformulier beschikbaar.  
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Omdat de kwaliteit van de cursus voor een groot deel afhankelijk is van de vaardigheden van 

de cursusleider, moet iedereen die de cursus wil geven eerst een tweedaagse training volgen 

(zie 1.7).   

       

Kosten van de interventie 

De belangrijkste kostenposten zijn de volgende: 

� Voordat de cursus kan worden gegeven moeten de trainers eerst een tweedaagse opleiding 

volgen. Deze opleiding kost ongeveer: € 400,- (prijspeil 2008). 

� De belangrijkste kostenpost voor de uitvoering zijn de uren die de professionele cursusleider 

maakt (inschatting is per bijeenkomst vier uur (5x4=20 uur totaal). Dit is inclusief 

voorbereiding en afronding per bijeenkomst.  

� Kosten voor de ruimte (indien het nodig is een zaal te huren), koffie en thee.  

� Printkosten voor werkbladen etc. (zeer beperkt). 

� Kosten voor reclame/werving (afhankelijk van wat een organisatie hiervoor wil uitgeven). 

� Secretariaatskosten voor verwerking van aanmeldingen en communicatie (zeer gering). 

 

 

1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

De methode ‘Ongekend Talent’ vertoont enige gelijkenis met de methode ‘Op weg naar de 

Gouden Jaren’. Tussen beide methodes bestaan echter ook duidelijke verschillen.  

 

De cursus ‘Ongekend Talent’ van Pluspunt Rotterdam heeft als doel senioren te stimuleren hun 

talenten te ontdekken en deze actief in te zetten voor de samenleving. Ook wil Pluspunt met 

‘Ongekend Talent’ de beeldvorming doorbreken dat senioren alleen maar inzetbaar zijn als 

vrijwilliger bij andere senioren of bij organisaties gericht op senioren. 

De cursus ‘Ongekend Talent’ bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten waarin de eigen 

mogelijkheden, kwaliteiten en wensen van de deelnemers in kaart worden gebracht. Elke 

deelnemer stelt een persoonlijk actieplan op met realiseerbare doelen. Op de laatste 

bijeenkomst worden maatjesgroepen gevormd. Doel is dat de deelnemers gedurende een van 

tevoren vastgestelde periode elkaar blijven stimuleren om de gestelde doelen te bereiken. Na 

de vijf bijeenkomsten blijven de deelnemers elkaar stimuleren en ondersteunen tijdens de 

tweemaandelijkse terugkomdagen die tot een half jaar na het einde van de cursus worden 

georganiseerd. Op deze terugkomdagen staat de uitwisseling van de ondernomen stappen 

centraal en wordt er gekeken naar mogelijkheden en belemmeringen. Cursisten die erin 

geslaagd zijn hun voorgenomen plan te realiseren, geven presentaties. Voor meer informatie 

kunt u terecht op: http://www.pluspuntrotterdam.nl/site/22/ongekend_talent.html. 

 

De methode verschilt echter dusdanig in opzet en inhoud van ‘Op weg naar de Gouden Jaren’, 

dat effect- en evaluatieonderzoek niet als indirect bewijs meegenomen is. 
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1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Ontwikkelaar van de interventie: 

 

Naam 

Universiteit Twente Faculteit GW  

 

Postadres 

Postbus 217 

7500 AE Enschede 

 

Website 

http://www.gw.utwente.nl/pcgr/mw/bode/ 

 

Contactpersoon 

Christina Bode 

(053) 489 60 44 

c.bode@utwente.nl:  

 

Licentiehouder van de interventie: 

 

Naam 

Universiteit van Utrecht 

 

Adres 

Heidelberglaan 8 

3584 CS Utrecht 

 

Website 

www.uu.nl 

 

Contactpersoon 

Denise de Ridder 

(030) 2531785 

D.T.D.deRidder@uu.nl 
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

De cursus ‘Op weg naar de gouden jaren’ is ontwikkeld door de psychogerontoloog Dr. 

Christina Bode van de Universiteit Twente en de gezondheidspsycholoog Prof. dr. Denise de 

Ridder van de Universiteit van Utrecht. De leerprincipes die ten grondslag liggen aan de cursus 

zijn in eerste instantie beproefd bij mensen met een chronische ziekte, die door hun ziekte hun 

leefstijl moesten aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de voedingsgewoonten 

door mensen met suikerziekte. Het aanleren van proactieve copingsvaardigheden blijkt in deze 

context zinvol te zijn. Patiënten en de hen begeleidende verpleegkundigen vonden een 

kortdurende cursus gericht op proactieve coping nuttig en relevant. Ook 60-plussers bleken een 

geschikte patiëntengroep te vormen en van de interventie te profiteren. Het effectonderzoek 

toonde aan dat de overtuiging zelf problemen op te kunnen lossen toeneemt en dat de 

levenskwaliteit als beter wordt ervaren (Schreurs et al. 2003).  

Voor de cursus ‘Op weg naar de gouden jaren’ is uitgegaan van deze bestaande programma’s 

voor chronisch zieken. Er zijn echter nieuwe elementen toegevoegd voor de doelgroep ouderen 

en de bestaande modules zijn uitgebreid. De veranderingen zijn aangebracht, omdat het 

primaire doel immers niet het verhinderen van een achteruitgang in de gezondheid is, maar het 

opbouwen en uitbouwen van de positieve aspecten van het leven en een positief 

toekomstperspectief. Zo is bijvoorbeeld de techniek van mentale simulatie, waarbij een 

persoonlijk doel met verschillende oplossingsmogelijkheden mentaal gesimuleerd wordt, als 

een nieuw element in de interventie geïntegreerd. De simulatie van verschillende scenario’s 

helpt de deelnemers de beste oplossing te kiezen, wijst hen op moeilijkheden en bereidt de 

omzetting van voornemens naar acties voor. Hierdoor kunnen deelnemers zelf aspecten van 

hun leven positief beïnvloeden.  

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

Selectie Optimalisatie met Compensatie theorie 

De ontwikkelaar verwijst bij haar probleemanalyse naar een de theorie over ‘succesvol ouder 

worden’: de Selectie Optimalisatie met Compensatie theorie (SOC-theorie) van Baltes (1997, in 

Bode et al. 2007). Waar vroeger het ouder worden geconceptualiseerd werd vanuit verlies en 

het accepteren daarvan, worden nu verlies én winst beschouwd als kenmerken van het ouder 

worden. In het kort bereik je succesvol ouder worden volgens deze theorie door de 

maximalisering van winst en de minimalisering van verlies.  

De SOC-theorie gaat ervan uit dat het ouder worden een ontwikkelingsproces is van selectie 

(ook wel specialisatie) waarbij mensen zich onder invloed van biologische, psychologische, 

culturele en milieufactoren aanpassen aan hun leefomgeving, die ze zelf mede vormgeven. 

Tegelijkertijd investeren mensen continu energie en hulpbronnen in de groei en/of het behoud 

van hun aanpassingscapaciteit (optimalisatie) en waar verlies niet te voorkomen is, in 

verliesregulatie (compensatie). Door het afstemmen van de mechanismen van selectie, 
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optimalisatie en compensatie kunnen mensen de verhouding tussen winst en verlies 

optimaliseren. Deze coördinatie vereist echter wel dat mensen naar de toekomst kijken en 

anticiperen op mogelijke veranderingen. De cursus ‘Op weg naar de Gouden Jaren’ leert ouder 

wordende mensen de hiervoor benodigde vaardigheden aan. 

 

Proactive Coping 

Binnen het conceptuele kader van ‘succesvol ouder worden’ van Baltes (1997) heeft de 

ontwikkelaar proactive coping als theoretische basis voor het uitwerken van de aanpak van 

deze interventie gebruikt. De kern van proactive coping is het (h)erkennen en vermijden van 

toekomstige dreigingen alsook het actief vorm geven aan positieve (toekomstgerichte) doelen. 

Belangrijke vaardigheden die bij proactieve coping horen zijn het signaleren van 

waarschuwingssignalen, doelen voor de toekomst concreet en realistisch formuleren, 

realistische planning, regulatie van negatieve emoties (die opgeroepen worden door het denken 

aan bedreigingen), mentale simulatie van concrete acties, het daadwerkelijk uitvoeren van 

voornemens en feedback geven en ontvangen.   

Proactive coping is in de opvatting van de Amerikaanse psychologen Aspinwall en Taylor 

(1997) een psychologisch proces dat uit vijf stadia bestaat: 

 

1. Proactieve coping begint bij het opbouwen en hebben van voldoende hulpbronnen, zoals 

vaardigheden, sociale relaties en gezondheid (‘resource accumulation’). Deze bronnen bouw je 

tijdens het leven op en verbeteren de veerkracht en ‘het voorbereid zijn’ op mogelijke 

problemen. 

2. Het tweede stadium heeft betrekking op het identificeren van mogelijke problemen in de 

eigen persoonlijke omgeving: potentiële gevaren en bedreigingen moeten worden 

waargenomen (‘attention recognition’). 

3. In de derde fase volgt een adequate beoordeling van de bedreiging, inclusief de mogelijke 

toekomstige effecten (‘initial appraisal’). Met behulp van deze beoordeling bepaalt de persoon in 

kwestie of actie gewenst is.  

4. In het vierde stadium gaat de persoon in kwestie actief op zoek naar mogelijke oplossingen 

voor het probleem (‘preliminary coping’). De persoon gaat op zoek naar meer informatie over 

het probleem of maakt plannen waarmee de dreiging onder controle gebracht kan worden of de 

gevolgen ervan zo veel mogelijk geminimaliseerd kunnen worden. 

5. De laatste (noodzakelijke) fase is het gebruik maken van feedbackprocessen, zodat de 

persoon in kwestie kan inschatten hoe het dreigende probleem zich ontwikkelt en of de eigen 

pogingen om hier iets aan te doen zin hebben en resultaat opleveren (‘elicit and feedback’). 

 

Aan de hand van de vijf stadia van proactive coping zijn vier sessies ontwikkeld met individuele 

en groepsopdrachten (zie 1.6). De cursus is geen directe vertaling van het theoretische model 

van Aspinwall en Taylor: sommige stadia van het theoretische model zijn samengevoegd in één 

sessie, terwijl andere processen (zoals ‘voorbereidende coping’) over meerdere sessies zijn 

verspreid (zie tabel 1) (Bode et al. 2006). Hoewel het aantrekkelijk lijkt een theoretisch model 

één op één te vertalen in een interventie, is dat volgens de ontwikkelaar in de in de praktijk vaak 

niet mogelijk. Voor het ontwikkelen van een theoretisch model is het van belang betekenisvolle 

concepten en processen te onderscheiden. Voor het ontwikkelen van een interventie, die 

gebaseerd is op theorieën, is het echter ook van belang rekening te houden met hoe 

deelnemers de kernboodschappen en vaardigheden gemakkelijk kunnen begrijpen en oefenen. 
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Fig. 1. Verbanden tussen het procesmodel van proactieve coping en de structuur van het programma. 

 

 

 

 

 

Resource accumulation 

Attention recognition  

Initial appraisal 

Preliminary coping 

Elicit and use of feedback 

 

Belang van voorbereiden en 

preventie (sessie 1) 

Herkennen en omgaan met vroege 

waarschuwingssignalen en 

stellen doelen (sessie 2) 

 

Bepalen van adequate strategieën 

bij positieve toekomstgerichte 

doelen (sessie 3) 

 

Gebruik van feedback (sessie 4) 
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3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

De methode wordt het meest aangeboden door brede zorginstellingen en brede 

welzijnsinstellingen. Daarnaast bieden ook instellingen als Volksuniversiteiten, centra voor 

volwasseneneducatie, Stichtingen Welzijn Ouderen en vrijwilligerscentrales de cursus aan.  

 

De cursus wordt door heel het land aangeboden, o.a. in Utrecht, Amersfoort, De Bilt, provincie 

Friesland (o.a. Leeuwarden), regio Zuid-Limburg, Den Haag, Zoetermeer en Amsterdam. 

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties: 

 

1. Preparing for aging: Development, feasibility and preliminary results of an educational 

program for midlife and older based on proactive coping theory, geschreven door Christina 

Bode, Denise de Ridder en Josien Bensing, in 2006 gepubliceerd in Patient Education and 

Counseling (61, 272-278). 

 

Na afloop van de eerste ronde van de cursus ‘Op weg naar de Gouden Jaren’ vond een 

schriftelijke evaluatie (enquête) onder de deelnemers plaats. In de evaluatie werd de 68 

deelnemers gevraagd zeven items te beoordelen, waaronder de methode als geheel, de 

inhoud, de presentatie en het gebruikte materiaal.    

 

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers uit de steekproef was 61,4 jaar (deelnemers waren 

tussen de 51 en74 jaar). Vijfenzestig procent van de deelnemers was vrouw, 60% had een 

partner. Veertien procent was nooit getrouwd, 16% procent was gescheiden and 7% procent 

was verweduwd.  Onder zowel de mannelijke als vrouwelijke deelnemers zijn hoogopgeleiden 

oververtegenwoordigd (37% heeft meer dan 14 jaar een opleiding gevolgd). Onder de 

deelnemers beoordeelde 65% zijn gezondheid als goed of zeer goed, 35% als redelijk en 1% 

als slecht. 

 

Weinig mensen zijn gestopt met de cursus (5 van de 68), wat de ontwikkelaar als een positieve 

indicatie over de ervaren kwaliteit van de methode opvat. De deelnemers die met de cursus 

stopten, deden dat om verschillende redenen. Sommigen vonden het te moeilijk betaald werk 

met de cursus te combineren, de overigen hadden andere verwachtingen van de cursus. Ze 

hadden verwacht alleen informatie tot zich te hoeven nemen vanuit een passieve 

deelnemersrol. Deze deelnemers waren niet geneigd om zelf actief aan het voorbereiden te 

werken. 

 

De methode is modelgetrouw geïmplementeerd door intensief getrainde trainers die na elke 
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sessie telefonische supervisie hebben gekregen.    

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

Het bestaande onderzoek heeft zich niet gericht op het inventariseren van de praktijkervaringen 

van de professionals.  

 

 

3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

Het algemene oordeel van de deelnemers over de methode is goed. Op een schaal van 1 tot en 

met 5 geven de deelnemers de cursus gemiddeld een 4. Met betrekking tot de duur van het 

programma geeft meer dan de helft van de deelnemers aan een voorkeur te hebben voor meer 

sessies dan de huidige vier. Bijna de helft van de deelnemers (45%) zou graag willen dat de 

sessies langer dan twee uur duren. Een duidelijke meerderheid van de cursisten ervaart het 

programma als eenvoudig. Mannen vinden de cursus echter iets moeilijker dan vrouwen. Met 

betrekking tot de toepassing van de techniek van mentale simulatie bij het formuleren van 

doelen en bijpassende acties blijken vrouwen dit gemakkelijker toe te kunnen passen dan 

mannen (zie paragraaf 3.4 voor een citaat van een deelnemer dat verder ingaat op de ervaring 

met de techniek mentale simulatie).  

 

Over het geheel genomen valt het op dat vrouwen het programma eenvoudiger vinden en 

bovendien mentale simulatie makkelijker kunnen toepassen. Het is mogelijk dat mannen minder 

gewend zijn om over zichzelf en hun persoonlijke toekomst na te denken. Deze 

toekomstgerichte zelfreflectie kan daardoor voor hen moeilijker zijn. De oorzaak hiervan kan 

mogelijk ook liggen in het feit dat de methode door een vrouw is ontwikkeld en door vrouwen is 

toegepast, waardoor de formuleringen misschien iets beter bij de belevingswereld en 

communicatiestijlen van vrouwen aansluiten. 

 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

In gevonden publicaties over de methode staan geen uitgebreide casestudies beschreven die 

illustreren hoe de methode in een specifiek geval is toegepast in de praktijk. Wel staat in het 

zelfhulpboek (Bergsma et al. 2008) een mooi voorbeeld van hoe een 69-jarige deelneemster 

baat had bij de in de cursus toegepaste techniek mentale simulatie: 

 

‘Het uitvoeren van de mentale simulatie was voor mij in eerste instantie wel een beetje vreemd. 

Het is toch niet iets wat je elke dag doet. Toch heeft het voor mij wel gewerkt. Ik had me als 
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doel gesteld vaker ‘nee’ te leren zeggen. Ook al had ik ergens zelf geen zin in, ik deed het toch 

altijd. Daar moest een einde aankomen, want ik had zelf inmiddels suikerziekte gekregen en 

moest ook in sommige opzichten kalmer aan doen. Tijdens de mentale simulatie heb ik 

geoefend in ‘nee’ zeggen tegen de buren en vrienden. Het gevolg daarvan was dat de stap om 

het daarna werkelijk te doen minder groot werd. Het is mede daardoor ook echt gelukt om dit in 

de praktijk te doen. Dat leidde in het begin wel eens tot boze gezichten, maar ik heb gewoon 

uitgelegd hoe het zat en doorgezet. Inmiddels gaat het wat dit betreft heel goed. Iedereen is er 

uiteindelijk goed mee omgegaan.   

Het in de praktijk brengen van mijn voornemen was echter wel zwaar hoor. Ik zorgde toen al 

heel lang voor mijn moeder en kwam daar drie of vier keer per dag en heb ook iedere dag eten 

voor haar gekookt. Je bent er dan zo vaak dat je bij wijze van spreke bij het meubilair gaat 

behoren en dat volstrekt vanzelfsprekend een beroep op je wordt gedaan. Zij begreep het eerst 

ook niet goed als ik dan een keer een verzoek niet inwilligde. Ik kan dat ook wel begrijpen. Voor 

haar ben je dan toch nog een klein kind dat zelf nog geen last kan hebben van klachten van het 

ouder worden. Soms werkte de houding van mijn moeder wel als een struikelblok, maar ik heb 

het wel volgehouden en uiteindelijk geloof ik dat ze zich ook wel in mijn standpunt kon 

verplaatsen. En doordat ik ook eens ‘nee’ kon zeggen, heb ik ervoor gezorgd dat ik de zorg 

voor mijn moeder tot het eind toe vol heb kunnen houden. 

De mentale simulatie heeft mij dus geholpen, maar eerlijk gezegd heb ik het daarna niet meer in 

het leven van alledag toegepast.’ 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

 

1. Effects of an Intervention Promoting Proactive Coping Competencies in Middle and Late 

Adulthood, geschreven door C. Bode, D.T.D. Ridder,. R.G.Kuijer  en J. M. Bensing, 

gepubliceerd in 2007 in The Gerontologist, 47, 42. 

 

Dit onderzoek betreft een studie naar de effecten van de interventie ‘Op weg naar de Gouden 

Jaren, die gebaseerd is op de proactive coping theorie. Deze effectstudie was onderdeel van 

een overkoepelend onderzoek naar de rol van psychologische en sociale hulpbronnen en 

strategieën bij het gebruik van proactieve coping bij het ouder worden en is gefinancierd door 

ZonMw en Universiteit Utrecht. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen oktober 2003 en 

oktober 2004.  

 

Onderzoeksopzet 

Doel van deze studie is te bepalen of het programma ‘Op weg naar de Gouden Jaren’ effectief 

is en of de effectiviteit van het programma verschilt naar psychologische variabelen van de 

deelnemers, demografische kenmerken van de deelnemers en interventiegerelateerde 

karakteristieken. Het criterium voor de mate van effectiviteit van de interventie is de mate van 

verbetering van de proactieve coping competenties. Naast het onderzoek naar de effectiviteit 

zijn ook mogelijke positieve en negatieve neveneffecten bestudeerd. 

De studie heeft een experimenteel karakter. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 

gevalideerde vragenlijsten (zie bijlage 3) die de deelnemers op drie momenten zelf hebben 

ingevuld: voor de start van de interventies, direct na afloop van de interventie en drie maanden 

na afloop van de interventie.  

Mensen tussen 50 tot 75 jaar die bezorgd waren over hun toekomst zijn uitgenodigd om aan de 

cursus deel te nemen. Er waren geen uitsluitingcriteria. Na aanmelding zijn de individuen die 

zich hebben aangemeld willekeurig en toevallig ingedeeld in een experimentele en een (wacht-) 

controlegroep. De controlegroep heeft na afloop van de afsluitende follow-upmeting de cursus 

doorlopen. In eerste instantie waren er 178 aanmeldingen, maar 20 personen zijn uitgevallen 

tussen aanmelding en verdeling in experimentele en controlegroep. De belangrijkste redenen 

voor uitval in deze fase was dat deze personen zich te jong voelden of bij nader inzien toch niet 

mee wilden doen aan een onderzoek. Tijdens de eerste meting bestond de experimentele 

groep uit 84 personen, tijdens de laatste meting waren dit er nog 71. Redenen voor uitval waren 

met name aan gezondheid en werk gerelateerd. De controlegroep bestond tijdens de eerste 

meting uit 74 personen, aan de derde meting namen nog 60 mensen deel. De voornaamste 

reden voor deze uitval was de weigering van mensen om nog langer aan het onderzoek deel te 

nemen.  

 

Kritische kanttekeningen 

Het onderzoek kende een acceptabel uitvalpercentage. Tezamen met betrouwbare 

meetinstrumenten beschouwen de onderzoekers de resultaten van dit onderzoek daarom als 
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valide. Zij plaatsen daarbij wel een kritische kanttekening bij het onderzoek. Het gebruik van 

enquêtes die door deelnemers zelf worden ingevuld (‘self report’) kent beperkingen, zoals het 

risico van sociale wenselijke antwoorden. De onderzoekers raden daarom aan in het vervolg 

ook gebruik te maken van additionele onderzoekstechnieken, zoals observatie of een 

‘praktijktest’ van de proactieve competenties. 

Daarnaast heeft de follow-upmeting, drie maanden na de interventie, snel plaats gevonden. Het 

is gebruikelijker de follow-upmeting zes maanden of langer na de interventie uit te voeren.   

 

Resultaten 

De vier onderzochte competenties (stellen van realistische doelen, gebruik van feedback, 

waardeschatting van de toekomst en gebruik van hulpbronnen) blijken alle vier verbeterd te zijn 

na afloop van het programma en ook na drie maanden stabiel te blijven. Wel verschilt de 

effectgrootte per competentie. Deelnemers hebben zich het meest verbeterd met betrekking tot 

het stellen van realistische doelen en het gebruik van hulpbronnen. In iets mindere mate 

hebben de deelnemers zich verbeterd in het gebruiken van feedback. Dit komt overeen met de 

mate waarin er in de bijeenkomsten aandacht is besteed aan deze competenties. De 

deelnemers slaagden er minder in (maar hebben zich toch ook hierin verbeterd) om zich te 

verbeteren in hun inschatting van de toekomst. Dit was in lijn met de verwachting, omdat deze 

competentie door de onderzoekers als het meest complex wordt beschouwd. 

 

Met betrekking tot specifieke eigenschappen van de interventie vonden de onderzoekers dat 

het concreet formuleren van het individuele doel ten grondslag ligt aan de verbetering van 

proactieve competenties. Het concreet formuleren van doelen lijkt het noodzakelijke startpunt 

voor het verbeteren van doelgerichte vaardigheden zoals het vinden van oplossingen, het 

behouden van een doelgerichte instelling en het vinden van alternatieven als een oplossing niet 

blijkt te werken.  

  

Differentiële effectiviteit 

Tot verrassing van de onderzoekers blijken demografische variabelen geen voorspellende 

waarde te hebben voor de effectiviteit van de interventie. Dit resultaat is verrassend, omdat de 

onderzoekers hadden verwacht dat mensen met meer hulpbronnen meer zouden kunnen 

investeren in proactieve coping. Het laat verder zien dat alle deelnemende leeftijdsgroepen 

kunnen profiteren van de interventie. Wel bleek dat deelnemers met lagere niveaus van 

welbevinden tijdens de start van het programma een grotere kans hadden om hun 

feedbackcompetenties na het programma te verbeteren.  

 

Negatieve neveneffecten 

Onderzocht is of de interventie negatieve consequenties had met betrekking tot de neiging tot 

piekeren over de toekomst bij deelnemers of negatieve consequenties met betrekking tot 

verslechtering van hun stemming. Er zijn geen negatieve neveneffecten gevonden.   

 

Conclusies 

Deze korte educatieve interventie levert een substantiële bijdrage aan het verbeteren van 

proactieve coping competenties, die aan de basis liggen van toekomstgericht zelfmanagement 

(in de midden en late volwassenheid). De stabiliteit van de effecten van de interventie worden 

ondersteund door het behoud van deze effecten drie maanden na afloop van het programma. 



 

 

 Methodebeschrijving Op weg naar de gouden jaren  * * *  23 

De analyse van de differentiële effectiviteit geeft nauwelijks aanknopingspunten om het 

programma op specifieke groepen te richten. Dit ondersteunt de strategie om met heterogene 

groepen te werken en het programma laagdrempelig aan te bieden. 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Stimuleren om over de eigen toekomst na te denken (1, 2). 

� Proactieve coping: het (h)erkennen en vermijden van toekomstige dreigingen in combinatie 

met het actief vorm geven aan positieve (toekomstgerichte) doelen (2, 4). 

� De combinatie van groepsbijeenkomsten met een individueel traject (1). 

� De focus op het stellen van concrete individuele doelen en dat omzetten in daadwerkelijk 

gedrag (1, 4). 

� In groepsbijeenkomsten herkennen deelnemers zich in elkaars situatie en kunnen zij advies 

en steun aan elkaar geven (1). 

� Aanleren/ verbeteren van praktisch toepasbare vaardigheden (1, 2, 3, 4). 

� De techniek van mentale simulatie (2, 3). 

� De techniek van geanticipeerde spijt (2, 3). 

� Laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het programma (1, 3, 4). 

� Korte interventie: het kost niet veel tijd (1, 3). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

 

Naar de effectiviteit van de interventie is een experimenteel onderzoek met follow-up verricht 

(Bode et al. 2007). De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de cursus effectief is: hij 

levert een substantiële bijdrage aan het verbeteren van proactieve coping competenties, die 

aan de basis liggen van toekomstgericht zelfmanagement (in de midden en late 

volwassenheid). De stabiliteit van de effecten van de interventie worden ondersteund door het 

behoud van deze effecten drie maanden na afloop van het programma.  

 

Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

B = Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up)   

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk   

E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 
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Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 

Zie voor een toelichting bijlage 3. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

� Wat is bekend over de onderbouwing en effectiviteit van de methode ‘Op weg naar de 

Gouden Jaren’ welke gericht is op het aanleren van ‘proactieve vaardigheden’ (zie hoofdstuk 

2). 

� Op basis van de volgende zoektermen is naar literatuur gezocht: derde levensfase, proactive 

coping, senioren zelfsturing, zelfsturingscapaciteiten, toekomst, toekomstdoelen, 

voorbereiden ouder worden, succesvol ouder worden, zelfregulatie senioren. 

 

Zoekstrategieën 

� Het beschikbare materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar, uitvoerende organisaties en 

aanbieder. 

� Internetresearch 

� Er is gezocht in meerdere Nederlandse databanken: 

• Catalogus MOVISIE 

• NARCIS (voorheen Darenet) 

• HBO Kennisbank 

• PiCcarta 

 

� Er is niet gezocht in internationale databanken, omdat het hier een methode betreft die in 

Nederland is ontwikkeld en waarvan geen buitenlands equivalent bekend is.  

 

Selecteren van literatuur 

De selectie is gemaakt door te bepalen of de gevonden literatuur betrekking heeft op de 

onderbouwing of de effectiviteit van de specifieke methode ‘Op weg naar de Gouden Jaren’. 

Wanneer dat het geval was, is de literatuur opgenomen. Daarnaast zijn ook die artikelen 

geselecteerd die ingaan op effectiviteitsonderzoek van het theoretische basisprincipe van de 

methode (proactive coping), voor zover dit betrekking heeft op de doelgroep middelbare leeftijd 

en ouderen. Zie 6.2 voor de geselecteerde literatuur. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

� Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

� Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzigen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden dat een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 

effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 
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effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D). Externe deskundigen beoordelen in een later stadium de kwaliteit van het onderzoek 

(onderdelen E en F). 

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel G) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

√ (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

 

                                                
1
 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 

Oaks: Sage. 
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De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

                                                
2
 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport Prering for aging: Development, feasibility and preliminary resultas of an 

educational program for midlife and older based on proactive coping 

theory 

Auteur Christina Bode, Denise de Ridder, Josien Bensing 

Jaar 2006 

Uitgever Tijdschrift Patient Education and Counseling 

Onderzoeks- 

Vraag 

Evaluatie van de methode als geheel, de inhoud, de presentatie en het 

gebruikte materiaal 

In het onderzoek betrokken 

doelgroep 

Deelnemers tussen de 51 en 74 jaar, gemiddelde leeftijd was 61,4 jaar. 

Aantal geïncludeerde subjecten 

(n) 

68 (uitval: 5) 

 

Effectonderzoeken (deel 4) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport Effects of an Intervention Promoting Proactive Coping 

Competencies in Middle and Late Adulthood 

Auteur Bode, C., Ridder, D. de,  

Kuijer, R. & Bensing, J.  

Jaar 2007 

Uitgever In tijdschrift The Gerontologist 

Onderzochte doelen Is het programma Op weg naar gouden jaren effectief en zijn er 

neveneffecten die invloed hebben op het effect van de methode? 

 

In het onderzoek betrokken 

doelgroep 

Mensen tussen 50 en 75 jaar die zich zorgen maken over hun toekomst 

 

Aantal geïncludeerde subjecten (n) Eerste meting: 158 personen.  

Laatste meting: 131 
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Typering onderzoeksopzet ( zie 

bijlage 3) 

A 

 



 

 

 Methodebeschrijving Op weg naar de gouden jaren  * * *  33 

Bijlage 3 – Methodologische kenmerken en resultaten     
effectonderzoeken  

 

A. Naam effectonderzoek: Effects of an Intervention Promoting Proactive Coping Competencies 
in Middle and Late Adulthood, geschreven door C. Bode, D.T.D. Ridder,. R.G.Kuijer  en J. M. 
Bensing, gepubliceerd in 2007 in The Gerontologist, 47, 42. 

 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 Het onderzoek is in Nederland uitgevoerd X  

2 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant) 

X  

 

C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende 

veronderstelde determinanten van de interventie. 

X     

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij start van de interventie). X     

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). X     

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op 

significantie getoetst. 

X     

 

5 Er is een experimentele en een controleconditie. X    

 

6 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.    

 

7 De resultaten hebben een praktische relevantie. X  

8 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

X  

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld. X 
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Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

 F Monitoring 1,3   7-8  

 E Veranderingsonderzoek 1-4  (6) 7-8  

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

5 

 

(6)  (9) 

 C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5  7-8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5 6 7-8  

X A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5 6 7-8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken: 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

X 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

X 13 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld. 

 14 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie. 

 15 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

X 16 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

X 17 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

X 18 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 
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D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

De Follow-up is na drie maanden uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Onderzoek 1 Uitkomstmaat 1 Uitkomstmaat 2 Uitkomstmaat 3 Uitkomstmaat 4 

Omschrijving 

uitkomstmaat* 

Stellen van 

realistische doelen 

Gebruik van 

feedback 

Waardeschatting 

van de toekomst 

Gebruik van 

hulpbronnen 

Meetinstrument** Proactive 

Competence Scale 

Proactive 

Competence Scale 

Proactive 

Competence Scale 

Proactive 

Competence Scale 

Effectsize *** T0/T1: 0.82 

T0/T2: 0.61 

T0/T1: 0.59 

T0/T2: 0.59 

 

T0/T1: 0.46 

T0/T2: 0.34 

 

T0/T1: 0.74 

T0/T2: 0.68 

 

*  Waarop is effect gemeten 

** Met welk instrument is effect gemeten, bv. vragenlijst x 

***  Mogelijkheden: 

  d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect = 1; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect = 2; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect = 3.  

 Negatief effect wordt aangeduid met een -1, -2 of -3.  

 Geen effect = 0. 

Zie voor toelichting bijlage 1. 
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F. Toelichting op gebruikte meetinstrumenten 
 

In het onderzoek worden 4 proactieve competenties bestudeerd: stellen van realistische doelen; 

gebruik van feedback; waarderen van de toekomst; en gebruik van hulpbronnen. Omdat er geen 

meetinstrument bestond voor het meten van proactieve coping competenties hebben de onderzoekers 

de Proactive Competence Scale ontworpen, die later (2008) de UPCC-schaal is genoemd.  

Om neveneffecten te meten zijn verschillende meetinstrumenten gebruikt:   

� Self-efficacy: Korte vertaalde versie van de General Self-Efficacy Scale.  

� Deelnemer’s neiging tot bezorgdheid: Penn State Worry Questionnaire.  

� Negatieve stemming: Tension subscale of the Profile of Mood States. 

Om de volgende voorspellingsvariabelen voor de differentiële effecten te meten zijn de volgende 

instrumenten gebruikt:  

� Proactieve coping oriëntatie: Preventive Coping subscale van de Proactive Coping Inventory.  

� De mate waarin deelnemers toekomstige of directe consequenties van mogelijk gedrag 

beschouwen: Consideration of Future Consequences Scale.  

� Subjectief welbevinden: Korte versie van de Subjective Well-being Scale for Elderly 

 
 
G. Toelichting op data-analyse 

 

Verschillen tussen de groepen zijn getest middels een variantieanalyse met herhaalde metingen, met 

leeftijd en geslacht als controlevariabelen. Daarnaast is er getest met gebruik van missing cases. De 

effectgrootte van de experimentele groep is bepaald met behulp van Cohen’s d, middels de gepoolde 

standaarddeviatie methode.  

De differentiële effectiviteit is bestudeerd aan de hand van een hiërarchische regressie analyse. Dit is 

uitgevoerd in twee stappen: In de eerste stap zijn de baseline waarden van de afhankelijke variabele 

gebruikt, in de tweede stap zijn de voorspellingsvariabelen toegevoegd. Vanwege het grootte aantal 

testen zijn alleen de effecten groter dan .01 als significant beschouwd.  

 


